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ফততভানন ফাাংরানদ কি দারুর যফ? না, দারুর 
ইরাভ? 

প্রশ্নঃ-১ 
ফততভানন ফাাংরানদ কি দারুর যফ? না, দারুর ইরাভ? ফততভানন 
প্রায়ই দদখা মানে, আওয়াভী ন্ত্রাীযা ভাদ্রাা ফন্ধ িনয কদনে। ভকিদ 
ফন্ধ িনয কদনে। দ্বীকন ভাকপর ফন্ধ িনয কদনে। াভানয ইউক দভম্বায 
মতন্তু ফনর উনে, ভাকপর ফন্ধ, ভকিদ ফন্ধ। তখন তায াভনন িথা 
ফরায িানযা কম্মত থানি না।  

প্রশ্নিাযী- ভুাম্মদ আব্দুল্লা 
প্রশ্নঃ 
ফততভান দপ্রক্ষানে ফাাংরানদ কি দারুর াযফ নয় দেনে? না, এখনও 
দারুর ইরাভ আনে? কফলয়কে স্পষ্ট িযনর বানরা ত। অনননিয 
িানেই কফলয়কে খুফই কফতকিতত। 

প্রশ্নিাযী- আফু াইদ  
উত্তয: 

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
ভাদযাা ভকিদ ও ধভতীয় ভাকপর ফন্ধ িনয দদয়া, অননি ফড় অনযায় 
ও কযয়ত কফনযাধী িাি এফাং দক্ষত্রকফননল িুপকযও। তনফ এগুনরা 
দারুর ইরাভ ও দারুর াযফ ওয়ায কবকত্ত নয়। এগুনরা দারুর াযফ 
ওয়ায কিকিত পরাপর ও কযণকত ভাত্র। ফাাংরানদ দারুর াযফ 
ফনরই ফাাংরানদন এগুনরা ম্ভফ নে। 
দারুর াযফ ও দারুর ইরানভয কবকত্ত র, দ দদন প্রচকরত আইন 
এফাং ানিয ধভত। দারুর ইরাভ এভন বূখণ্ডনি ফরা য়, মা ইরাকভ 
আইন দভাতানফি কযচাকরত য় এফাং মায াি ভুকরভ। ক্ষান্তনয 
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দারুর াযফ ফরা য় এভন বূখণ্ডনি, মা ভানফযকচত িুপকয আইনন 
কযচাকরত এফাং মায াি িানপয ফা ভুযতাদ।  
ুতযাাং ফাাংরানদ দম দারুর াযফ, তানত কফন্দুভাত্র াংনয়য ুনমাে 
দনই। িাযণ ফাাংরানদ তবাে ভানফযকচত িুপকয আইনন কযচাকরত 
এফাং ফাাংরানদনয ািও ভুযতাদ। 
দদখুন ইভাভ িাা য. িৃত যন ভুখতাারুত তাাফী: ৭/২১৫-
২১৮, ভাফুনত াযাখী: ১০/১১৩-১১৪, ফাদাকয়উ ানাকয়: 
৭/১৩০-১৩১ 
উনল্লখয, অনননি ভনন িনয দারুর াযফ ভাননই দখানিায ফাকন্দাযা 
ঢারাওবানফ িানপয। দখানিায ািনদয, াি দনরয ফা 
অভুকরভনদয দম িাউনি তযা িযা মায়, দম িানযা ম্পদ কেনতাই 
িযা মায় ইতযাকদ। এভন কচন্তা ভাযাত্মি কফভ্রাকন্ত। এফ কফধানন অফযই 
ফযকিনত ফযকিনত াথতিয আনে। িায িী কফধান, িায নে িী আচযণ 
বফধ, তা না দিনন দিাননা দনক্ষ দনয়া কযয়ত ম্মত নয়। আয দম 
দিাননা কিাকদ িামতক্রভ দম ভযকফনলজ্ঞ ওভাযা ও ওরাভানদয 
কননদতনায় িযনত নফ, তা দতা ফরাই ফাহুরয। অনযথায় তা ভুকরভনদয 
উিায অনক্ষা ক্ষকতয িাযণ নত ানয, মা দিাননা কফনফিফানই 
ভথতন িযনফ না। 
আল্লা তাওকপি কদনর আভযা দারুর ইরাভ ও দারুর াযনফয াংজ্ঞা 
ও কযচয় কননয় কফস্তাকযত ও প্রাভাণয এিকে পনতায়া প্রিা িযফ 
ইনাআল্লা। আাতত াংনক্ষন ভূর কযচয়ো ফনর দদয়া র। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আফু ভুাম্মাদ আব্দলু্লা আরভাকদ (উকপয়া আনহু) 

২যা াওয়ার ১৪৪২ ক. 
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